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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Házbizottsága 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a Házbizottság   

2019. december 17-én 8.30 órakor tartott üléséről 
 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem 
  Bp. IX., Bakáts tér 14. 
 
Jelen vannak: 

dr. Mátyás Ferenc – elnök, 
  Zombory Miklós –tag, 
  Torzsa Sándort – tag. 
 
Hivatal részéről:  
dr. Dombóvári Csaba jegyző, dr. Riskó György irodavezető, dr. Világos István csoportvezető, Koór 
Henrietta jegyzőkönyvvezető. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Szeretettel köszöntöm a Házbizottság tagjait. Megállapítom, hogy a bizottság 3 
fővel határozatképes, az ülést megnyitom. A napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
Kérem, szavazzunk a napirendi javaslat elfogadásáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 1/2019. (XII.17.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására  
 Sz-367/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 
 
2./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 
 

1./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására  
 Sz-367/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 
 

dr. Mátyás Ferenc: Szeretném megköszönni a Jogi Iroda munkáját. 3 kérdésben kell döntést hoznia a 
bizottságnak. Az egyik a kezdési időpont, a második a helyettes, és a harmadik az aláírással 
kapcsolatos helyettesítés, illetve kinevezés. A rendes ülések kezdési időpontjára 10.00 órát javasolok. 
Azt gondolom, hogy évente két ülést kell tartani és ha „belefutunk” egy másik ülésbe, akkor az 
bármilyen napra esik is, ne ütközzön a kettő. Helyettesnek szeretném felkérni Torzsa Sándort, aki 
vállalta. Őt szeretném felkérni a jegyzőkönyv aláírására is és akadályoztatása esetén pedig Zombory 
Miklóst. 

Torzsa Sándor: A jegyzőkönyv aláírását fordítva szeretném. 

dr. Mátyás Ferenc: Ez esetben Zombory Miklós szeretném felkérni a jegyzőkönyvek aláírására és őt 
helyettesíti Torzsa Sándor. 

Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

HB 2/2019. (XII.17.) sz. 
Határozat 

A Házbizottság úgy dönt, hogy az ülések kezdési időpontja 10.00 óra, a bizottság elnökét – az elnök 
távolléte vagy akadályoztatása esetén Torzsa Sándor önkormányzati képviselő tag helyettesíti, és a 
jegyzőkönyvet dr. Mátyás Ferenc, a bizottság elnöke és Zombory Miklós bizottsági tag írja alá. 
Akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Zombory Miklós helyett Torzsa Sándor bizottsági tag 
jogosult. 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
HB 3/2019. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság úgy dönt, hogy az Sz-367/2019. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és 
azzal a kiegészítéssel, hogy  
• a rendes ülések kezdési időpontja 10.00 óra, 
• a bizottság elnökét – az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén – Torzsa Sándor 
önkormányzati képviselő tag helyettesíti, 
• a jegyzőkönyvet dr. Mátyás Ferenc, a bizottság elnöke és Zombory Miklós bizottsági tag írja 
alá. Akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Zombory Miklós helyett Torzsa Sándor bizottsági 
tag jogosult, a Házbizottság ügyrendjét elfogadja. 
Határidő: 2019. december 17. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc bizottsági elnök 

 (3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
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2./ Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek vagyonnyilatkozatai átvételének megbeszélése 
 Szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc elnök 
 
Dr. Mátyás Ferenc: Időpont kell meghatározni a vagyonnyilatkozatok leadására. 
 
Zombory Miklós: Eddig úgy volt, hogy két délutáni és egy délelőtti időpont volt. Ha megtartjuk a 
hagyományt, akkor jó, hanem, akkor rajtunk szárad. 
 
dr. Mátyás Ferenc: A javasolt időpontok a következőek: január 26., január 30. 10.00-14.00 óráig, 
január 31.  
 
Zombory Miklós: Lenne egy javaslatom, és ismerem magunkat, mint képviselőket, hiszen én is abból 
vagyok. A január 30-a 10.00-14.00-ig tökéletes, de nem merném tűzbe tenni a kezemet, hogy az ülés 
előtt 15 perccel nem fognak minket megrohanni. Erre úgy kell számolni, hogy valahogy 14.00 óra után 
is készenlétben kell lenni. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Január 301-án rugalmasan itt vagyok a képviselő-testületi ülés kezdetéig. Az 
megoldható, január 31-én 9.00-12.00 óra között legyen a leadás? Elnézést, nem január 26, hanem 
január 27. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
HB 4/2019. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság, úgy dönt, hogy a vagyonnyilatkozat átvételének időpontját az alábbiak szerint elfogadja: 
2020. január 27. (hétfő) 14:00-17:30 óráig 
2020. január 30. (csütörtök) 10:00-14.00 óráig 
2020. január 31. (péntek) 9.00-12.00 óráig 
Határidő: 2019. december 17. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
dr. Mátyás Ferenc: Jegyző urat szeretném megkérdezni, hogy a már leadott vagyonnyilatkozatoknak a 
tárolása az hogyan működik. Azért kellett átvennie a Hivatalnak, mert nem alakult meg még akkor a 
Házbizottság. A bizottságnak kell erről gondoskodnia vagy a Hivatalnak? 
 
dr. Dombóvári Csaba: Ennek van egy kialakult protokollja, amit a bizottság vagy folytat, vagy átírja. 
Páncélszekrényben indokolt őrizni. A korábbi gyakorlat az volt, hogy páncélszekrénybe történt a 
vagyonnyilatkozatok őrzése. A képviselői, polgármesteri vagyonnyilatkozatok pedig felkerültek a 
honlapra.  
Szeretném a Tisztelt Bizottság figyelmét felhívni arra, hogy minden önkormányzati képviselőnek 
kötelezettsége volt bejelentkezni a NAV-nál köztartozásmentes adózói adatbázisba, melyet minden 
bizonnyal mindenki meg is tett. Ugyanakkor egy másik kötelezettség is terheli a képviselőket. E hónap 
végéig ezt a Képviselő-testületnél igazolniuk is kell az Mötv. rendelkezése szerint. A további részlet 
szabályt az Mötv. ezzal kapcsolatban nem tartalmaz. A gyakorlat általában a különböző 
önkormányzatoknál úgy szokott történni, hogy ezt a vagyonnyilatkozatok kezelésével, ellenőrzésével 
megbízott bizottság felé szokták teljesíteni, de ez nem jogszabályi norma. Viszont azt gondolom, hogy 
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különös tekintettel az ünnepekre, célszerűnek mutatkozna, ha a bizottság valamilyen iránymutatást 
adna a képviselők részére, hogy akkor december 31-ig hova, kinek, milyen módon küldjék meg ezt az 
igazolást annak érdekében, hogy törvényi kötelezettségüket teljesíteni tudják. Azért a 
vagyonnyilatkozatokkal foglalkozó bizottság szokott általában ezzel foglalkozni, mert adott esetben a 
kötelezettség elmulasztása méltatlansági eljárás megindításának alapjául is szolgálhat a későbbiekben. 
 
dr. Mátyás Ferenc: Köszönöm a jelzést. Írok a képviselőknek. A KOMÁ-ban akár a bizottság tagjai is le 
tudják kérdezni a személyre vonatkozó adatokat. Le fogok ellenőrizni mindenkit, és aki nincs fenn, azt 
figyelmeztetem. A tételes igazolásnak be kell érkezni vagy maga a tény elegendő, hogy benne vannak 
az adatbázisban? 
 
dr. Dombóvári Csaba: Egy dolog az, hogy tudomást szerezhetünk-e arról, hogy valaki szerepel az 
adatbázisban, miután ez egy nyilvános, közhiteles adatbázis, így bárki ezt meg tudja nézni. Ha 
rendelkezik az illető személy nevével, illetve leginkább az adószámával kell rendelkeznie, mert a név az 
adott esetben mást is takarhat. Ugyanakkor a BM önkormányzati hírlevele kifejezetten - egy nem egy 
jogi norma, de mégis csak segédlet – felhívja arra a figyelmet, hogy akár a bizottság, akár a 
Polgármesteri Hivatal meggyőződik arról, hogy az érintett személyek szerepelnek-e az adatbázisban, ez 
még nem váltja ki a képviselő azon kötelezettségét, hogy igazolja a felvételének a megtörténtét. Minden 
hónap 10-én frissíti a NAV az adatbázist. Azok, akik november 10. követően kérték a felvételüket és 
megfelelnek a feltételeknek, akkor ők a december 11-i frissített listában ott kell, hogy legyenek.  
 
dr. Mátyás Ferenc: Tételes igazolást kell kérni a NAV-tól? Vagy, ha ők megnézik, hogy szerepelnek 
benne és csinálnak róla egy Print Screen-t (képernyőképet) és azt csatolmány megküldik, az elegendő-
e? Van valamilyen formai előírás erre vonatkozóan? 
 
Torzsa Sándor: Miklóssal 2014 óta benne vagyunk a KOMÁ-ba és szerintem mi ezt már igazoltuk is 
2014-ben. Mi teljesítettük-e ezt az előírást vagy nem? Abban a nyugodt hitben voltam, hogy én már 
egyszer „megugrottam” ezt a küldetés. Kell-e igazolnom-e most: Hogyan tudok a NAV-tól bármit kérni?  
 
dr. Dombóvári Csaba: Két külön dologról van szó. Az egyik a bejelentkezés, a másik pedig a bent 
létnek az igazolása. Bejelentkezni egyszer kell, mert ha benne van valaki, akkor bent van. Igazolni 
viszont kell. A BM állásfoglalásban benne van két megoldás is. Az egyik az, hogy NAV 
ügyfélszolgálaton, ha bárki bemegy, akkor saját magára vonatkozóan megkapja ezt az igazolást és be 
tudja hozni. Mintha olvastam volna ezt a képernyőmentéses megoldást is, de ezt most nem találom. Azt 
írja, hogy az Adóhatóság ad egy igazolást is erről elméletileg. Miután ez egy bárki által hozzáférhető 
nyilvántartás, azt gondolom, hogy a képernyőmentéses megoldás működhet.  
Az Mötv. írja azt, hogy a képviselő köteles igazolni, de az igazolásnak a módját már nem határozza 
meg, így azt gondolom, hogy ha a képviselő talál egy olyan igazolási módot, amit megfelelőnek talál, 
akkor az elfogadható.  
 
dr. Mátyás Ferenc: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Házbizottság akként foglal állást, hogy a 
képviselőknek a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem igazolásra 
elegendő az adatbázisból történő lekérdezésről készített képernyőkép megküldése a Hivatalrészére a 
Házbizottságnak címezve. 
 
HB 5/2019. (XII.17.) sz. 

Határozat 
Házbizottság úgy dönt, hogy a képviselőknek a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő 
felvételének megtörténtének igazolására elegendő az adatbázisból történő lekérdezésről készített 
képernyőkép megküldése a Hivatal részére a Házbizottságnak címezve. 
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Határidő: 2019. december 17. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
dr. Mátyás Ferenc: Az eddig leadott képviselői vagyonnyilatkozatokat a Házbizottság átvette, és 
elrendeli azok honlapon történő közzétételét. 
 
HB 6/2019. (XII.17.) sz. 

Határozat 
A Házbizottság úgy dönt, hogy elrendeli a képviselői vagyonnyilatkozatok honlapon történő közzétételét. 
Határidő: 2019. december 17. 
Felelős: dr. Mátyás Ferenc elnök 

(3 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 3 bizottsági tag vett részt) 
 
dr. Mátyás Ferenc: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. 
 

 
k.m.f. 

 
 
 

Zombory Miklós dr. Mátyás Ferenc 
bizottsági tag                elnök 

 
 
 

Koór Henrietta 
jegyzőkönyvvezető 
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